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MINUTA ŞEDINŢEI 

Consiliului Local al Municipiului ONEŞTI 
din data de 30 noiembrie 2011 

 
 
 

Din totalul de 21 de consilieri au fost prezenţi 20 consilieri, şedinţa ordinară 
a Consiliului Local Oneşti din data de 30 noiembrie 2011 fiind legal constituită şi 
s-au  supus la vot următoarele proiecte de hotărâre: 
 
 

1. HOTĂRÂREA NR.86 DIN 30 noiembrie 2011 – privind rectificarea 
bugetului local al Municipiului Oneşti pe anul 2011. La vot au participat 20 
consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

2. HOTĂRÂREA NR.87 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea 
indicatorilor de zonare fiscală, a modului de evaluare a acestora şi încadrarea în 
categoriile de impozitare în municipiul Oneşti. La vot au participat 20 consilieri şi 
s-a aprobat cu 15 voturi pentru şi 5 împotrivă. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 

 
3. HOTĂRÂREA NR.88 DIN 30 noiembrie 2011 - privind aprobarea 

stabilirii taxelor şi impozitelor aferente anului 2012. La vot au participat 20 
consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 
 

4. HOTĂRÂREA NR.89 DIN 30 noiembrie 2011 – pentru aprobarea dării 
în administraţie şi exploatarea serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de 
canalizare aferent, proprietatea publică a municipiului Oneşti. La vot au participat 
20 consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru şi 5 abţineri. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

5. HOTĂRÂREA NR.90 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea 
modificării Hotărării consiliului local Oneşti nr.104 din 17 decembrie 2010 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului tehnic „Extindere retele de 
canalizare în cartierele Buhoci , 6 Martie şi Cuciur din municipiul Oneşti”. La vot 
au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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6. HOTĂRÂREA NR.91 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea  
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Oneşti şi serviciului  public comunitar „Serviciul de 
evidenţă a persoanelor” din municipiul Oneşti,  pe anul 2012. La vot au participat 
20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

7. HOTĂRÂREA NR.92 DIN 30 noiembrie 2011 – privind  modificarea si 
completarea  HCL nr. 16 / 27 martie 2009, si a HCL nr. 77 din 14 octombrie 2010,  
pentru aprobarea  Planului integrat ,,Reabilitarea urbana a zonei de vest a 
municipiului Onesti, judetul Bacau”. a unor studii de fezabilitate actualizate 
precum si a cheltuielilor de proiect aferente. La vot au participat 20 consilieri şi s-a 
aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

8. HOTĂRÂREA NR.93 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea 
Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Onesti, judetul Bacau,  pentru 
perioada 2012-2022. La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi 
pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

9. HOTĂRÂREA NR.94 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea 
„Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă” pe anul 2012. La vot au 
participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

10. HOTĂRÂREA NR.95 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea 
„Programului de gestionare a calitatii aerului pentru pulberi PM10 in municipiul 
Onesti”. La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

11. HOTĂRÂREA NR.96 DIN 30 noiembrie 2011 – pentru aprobarea 
Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local 
al Municipiului Oneşti alocate pentru domeniul tineret. La vot au participat 20 
consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: Şova Mihai – viceprimar 
 

12. HOTĂRÂREA NR.97 DIN 30 noiembrie 2011 – pentru aprobarea 
„Achiziţionare utilaje pentru lucrări de reparaţii drumuri” în municipiul Oneşti. La 
vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
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13. HOTĂRÂREA NR.98 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea 

prelungirii perioadei de valabilitate a  Planului Urbanistic General şi a 
Regulamentului local de Urbanism al Municipiului Oneşti. La vot au participat 20 
consilieri şi s-a aprobat cu 15 voturi pentru şi 5 abţineri. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
 

14 HOTĂRÂREA NR.99 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea 
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în Municipiul Oneşti. La vot 
au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 voturi pentru. 
                                                                   Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
                                                                                                şi 

      consilier local –Cetean  Bălănică Mircea 
 

15. HOTĂRÂREA NR.100 DIN 30 noiembrie 2011 – privind aprobarea 
dării în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de sediu pentru Fotbal Club 
Municipal Dinamo Oneşti. La vot au participat 20 consilieri şi s-a aprobat cu 20 
voturi pentru. 
                                                                       Iniţiator: ing. Emil Lemnaru – primar 
                                                                          şi 
                                                                      consilier local – Florian Constantin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretarul Municipiului Oneşti, 
  Cons. jur. Daniel SPÂNU 
 
 

 
SD/BR 
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